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Výpis z Usnesení 
z 96. schůze rady městyse Pozořice 

ze dne 11. 5. 2022 
 
 

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu 
vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
 
 
Rada městyse bere na vědomí:  

• stav plněných úkolů z minulých rad 

• rozhodnutí, oznámení a závazná stanoviska SÚ Pozořice, MěÚ Šlapanice,  
           Krajského úřadu JMK, týkající se staveb v městysi Pozořice z hlediska  
           účastníka řízení Městyse Pozořice a ochrany životního prostředí v Městysi  
           Pozořice 

• informaci JmK o neschválení dotace z rozpočtu JmK – projekt „TERRA 22“ 

• informaci o výsledcích sledování prašného spadu v okolí Cementárny a 
vápenky Mokrá v období říjen – prosinec 2021 

• informaci o výsledcích sledování prašného spadu v okolí Cementárny a 
vápenky  Mokrá v období leden – březen 2022 
 

 

 
Rada městyse projednala: 

• žádost Římskokatolické farnosti Pozořice o pomoc se sekáním trávy v areálu 
Farního dvora technickou skupinou městyse Pozořice. Farnost plánuje areál 
zpřístupnit veřejnosti jako klidovou a odpočinkovou zónu v centru obce a 
spojnici pro pěší mezi hřbitovem a náměstím. Rada městyse souhlasí 
s poskytnutím požadované výpomoci. 
 

 
 
Rada městyse souhlasí: 

• s ukončením nájemní smlouvy k bytu č. 12 v Domě s pečovatelskou službou v 
Pozořicích, ze zdravotních důvodů nájemce 

• s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 16 v Domě s pečovatelskou službou v 
Pozořicích, kterou uzavřou žadatel a Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 
Pozořice, zastoupený starostou ing. Alešem Krčem 

• s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru ve výši 2.025 Kč. 
Smlouva bude uzavřena mezi Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 
Pozořice, zastoupeným ing. Alešem Krčem (dárce) a Základní školou a 
mateřskou školou Pozořice, příspěvková organizace, U Školy 386, 664 07 
Pozořice, zastoupená PhDr. Janem Dudkem, ředitelem školy (obdarovaný). 
Finanční dar je výnosem z dobrovolných příspěvků občanů v projektu REUSE 
a je určen na podporu vzdělávání a výuku dětí ze sociálně znevýhodněných 
rodin. 
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• s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru ve výši 10.000  
Kč. Smlouva bude uzavřena mezi dárcem a Základní školou a mateřskou 
školou Pozořice, příspěvková organizace, U Školy 386, 664 07 Pozořice, 
zastoupená PhDr. Janem Dudkem, ředitelem školy, (obdarovaný). Finanční dar 
je určen na podporu vzdělávání a výuku dětí z Ukrajiny. 

• s rekonstrukcí komunikace ve Velkých Lipkách za cenu uvedenou v cenové 
nabídce spol. BS-IMEX, s. r. o. , t. j. 360.000 Kč bez DPH. 
 
 

 
Rada městyse schvaluje: 

• podání Žádosti o změnu v projektu “Školní zahrada v Pozořicích jako přírodní 
učebna”, pro Národní program Životního prostředí. Podstatou změny v žádosti 
je změna objektu SO.01 – Přírodní jezírko. To má být nově nahrazeno 
biotopovým prvkem suchého perenářského valu. Důvodem pro změnu je obava 
z vandalismu a zajištění bezpečnosti návštěvníků zahrady. 

• v souladu s doporučením Zdravotní a sociální komise rady městyse pronájem 
bytu č. 16 v Domě s pečovatelskou službou  

• přijetí finančního daru od společnosti Českomoravský cement, a. s., Mokrá 359, 
664 04 Mokrá – Horákov, IČ: 26209578, ve výši 50.000 Kč na podporu osob 
prchajících před válečným konfliktem na Ukrajině  

• přijetí dotace z rozpočtu JMK, na základě Dotačního programu “Podpora 
rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2022” pro projekt „Pozořice 
pro rodinu“ ve výši 76.000 Kč a souhlasí také s uzavřením Smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, kterou uzavřou 
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, zastoupený Bc. Janou 
Leitnerovou, členkou Rady JMK a Městysem Pozořice, Na Městečku 14, 664 
07 Pozořice, zastoupeným starostou ing. Alešem Krčem. 

• rozpočtové opatření č. 5/2022 v předloženém znění, které je přílohou zápisu     
č. 1 


